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No passado domingo, dia 27 de 
Abril, oito reclusos, foram internados 
em estado considerado grave, na se-
quência do consumo de drogas no in-
terior do Estabelecimento Prisional de 
Castelo Branco.

As primeiras informações ditavam 
que aqueles reclusos tinham alegada-
mente consumido Ketamina, uma dro-
ga psicadélica também conhecida 
como “Special K”. Sem querer entrar 
pela vulgaridade da notícia de “como 
é possível isto acontecer dentro das 
prisões”, importa reflectir sobre o con-
teúdo e consequências do consumo 
das drogas. Sabe-se que esta droga é 
psicologicamente mais viciante que a 
maior parte das substâncias psicadé-
licas e que, em doses elevadas, cau-
sa sérios e graves problemas de saú-

de como neuroses, agressividade, 
distúrbios mentais e uma grande de-
pendência. Pode produzir alucina-
ções profundas, vómitos, convulsões 
e pode privar o cérebro de oxigénio, 
perda de consciência e paragem res-
piratória. Uma grama desta substân-
cia pode causar a morte. 

Mas, ao que tudo indica, as análi-
ses efectuadas no hospital deram ne-
gativo para a Ketamina e positivo 
para uma outra droga a “ CANNA-
BIS”, esta sim uma droga muito co-
nhecida, a mais consumida no mun-
do, e  alvo de grandes discussões 
quanto à sua utilidade e legalização… 
Recordo que, dois dias antes do trági-
co acontecimento, a cannabis foi alvo 
de discussão no nosso parlamento, 
com o objectivo de “legalizar o cultivo 
de cannabis para consumo pessoal e 
criar o enquadramento legal para os 
clubes sociais de cannabis”.

A ser verdade que o resultado das 
análises indica que os reclusos que 
consumiram Cannabis se encontram 
num estado considerado muito grave, 
isto deveria alertar todos os profissio-
nais de saúde, pais, alunos, jovens e 
a sociedade civil para uma interven-
ção mais cuidada e preventiva, tendo 
em conta que a manipulação genética 
da planta tem aumentado o nível do 
agente activo THc, tornando-a cada 
vez mais perigosa, e que anda por aí 
a ser distribuída junto de muitos esta-
belecimentos de ensino.

Este é um caso dramático que 
pode custar a vida àqueles que con-
sumiram esta substância, e para a 
qual todos devemos reflectir. Perante 
o que aconteceu naquele domingo, 
parece ficar claro que não existem 
drogas boas ou drogas más... Nem 
verdes, brancas ou castanhas e muito 
menos leves ou pesadas.

Deixemo-nos de falsas confusões 
e modas: A Cannabis é uma droga ile-
gal de abuso, a mais consumida em 
todo o mundo. 

Como se sabe, o consumo abusi-
vo da cannabis pode causar sérios e 
graves problemas para a saúde como 
ansiedade, crises de pânico, depres-
são, transtornos bipolares, sintomas 
psicóticos, síndrome amotivacional, 
apatia, desinteresse pelo trabalho, in-
sucesso escolar deterioração da ca-
pacidade cognitiva, delírio, efeitos 
respiratórios e cardiovasculares, ocu-
lares e gastrointestinais, com um po-
tencial de dependência provocado 
pelo síndrome de abstinência, com a 
agravante de que são muito poucas 
as pessoas que procuram ajuda para 
deixar o consumo… 

Volto uma vez mais a referir que 
não sou nem nunca fui adepto ou de-
fensor do proibicionismo, mas não te-
nho nenhuma dúvida que a cannabis 
é, na verdade, uma substância peri-
gosa e ninguém no seu perfeito juízo 
pode recomendar o uso desta droga. 

Sérgio Oliveira, director
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Fórum Nacional Álcool e Saúde:

Proibida a venda de qualquer 
bebida alcoólica - 

a menores de 18 anos
O SICAD apresentou a proposta e o Ministério da Saúde 
está de acordo, faltando apenas a concordância em sede 
de conselho de ministros. Ao que tudo indica, a partir do 
próximo Verão, menores de 18 anos não poderão consu-
mir qualquer tipo de bebida alcoólica. Recorde-se que a 
lei de 2013 apenas proibia a venda e consumo de bebi-
das destiladas a menores de 18, estabelecendo o limite 
dos 16 anos para o consumo de vinho ou cerveja. O SI-
CAD propõe ainda que pais dos menores encontrados a 
consumir álcool passem a ser notificados presencialmen-
te e não apenas por carta, como hoje sucede e exclusiva-
mente se os seus filhos forem encontrados em estado de 
intoxicação alcoólica. Outra medida proposta pelo SICAD 
determina que os proprietários dos estabelecimentos de 
venda de álcool sejam responsabilizados sempre que um 
menor seja encontrado a consumir no interior dos seus es-
paços e não apenas caso a venda seja testemunhada por 
uma entidade fiscalizadora. As novidades foram apresen-
tadas no Fórum Nacional Álcool e Saúde, recentemente 
realizado em Loures.

Manuel Cardoso, subdirector geral do SICAD

O que terá falhado na anterior lei do álcool de 2013 para o 
SICAD e o Governo proporem agora uma alteração
Manuel Cardoso (MC) – Diria que, em termos pragmáticos, 

não falhou nada… O que aconteceu foi que a proposta que o SI-
CAD e o Fórum tinham feito para a alteração da legislação de 
2002 e que levou à aprovação da lei 50 de 2013 não foi acolhida 
na globalidade. Porque já nessa altura tínhamos feito a proposta 
de limitar o acesso a todas as bebidas alcoólicas a menores de 18 

anos. O que aconteceu foi que, em sede de conselho de ministros, 
houve uma diferenciação entre o tipo de bebidas alcoólicas, tendo 
umas ficado nos 16 anos e outras passado para os 18. E, real-
mente, aí, parece passar-se uma mensagem de que há um álcool 
que se pode beber e outro que não se deve beber entre os 16 e os 
18 anos, o que traduz uma mensagem errada. A mensagem da 
saúde é que o álcool é uma substância tóxica, nomeadamente e 
muito significativamente para o sistema nervoso central e, como 
tal, sempre que há consumo um sistema nervoso que não está 
ainda maduro – o que sucede até aos 21 ou 22 anos – maior é a 
possibilidade de haver lesões. Por isso, a mensagem é que, pelo 
menos até aos 18 anos, não deve haver consumo de bebidas al-
coólicas pelos menores. De qualquer bebida alcoólica! Esta é a 
proposta e a principal mensagem. Depois, há outras medidas que 
tentam facilitar alguma fiscalização. Sempre que a entidade fisca-
lizadora encontrar um menor a consumir deve notificar presencial-
mente os pais. Esta lei 50 de 2013 fez um retrocesso em relação à 
lei de 2002 ao determinar que apenas deviam ser notificados os 
pais dos menores que fossem encontrados embriagados ou em 
intoxicação alcoólica, quando a lei de 2002 já determinava que se 
devia notificar sempre. Portanto, passaria a notificar-se sempre e 
presencialmente. Depois, existem mais duas ou três propostas 
que poderão passar ou não. Uma delas aponta para que sempre 
que um menor seja encontrado a consumir num estabelecimento 
o proprietário seja responsabilizado e não apenas caso o proprie-
tário seja “apanhado” a vender. Outra medida preconiza que deve-
rá haver uma distância mínima entre os estabelecimentos de ensi-
no e os de venda de bebidas alcoólicas, para não facilitar a procu-
ra.

Tendo em conta a impossibilidade de colocar um fiscal 
atrás de cada estabelecimento ou de cada jovem, como 
funcionará tudo isto na prática?
MC – A fiscalização será sempre difícil. É extremamente difícil 

fiscalizar quando o próprio consumidor não é penalizado; teremos 
que penalizar outros porque cederam ou venderam a bebida al-
coólica… Sempre pode haver dificuldade de identificação da pró-
pria bebida… isso sabemos que é difícil, tanto aqui como em toda 
a Europa. Por isso é que a nossa mensagem aponta para que 
pais, educadores e os próprios responsáveis dos estabelecimen-
tos tenham a noção que é prejudicial para a saúde.

Estes dois anos de experiência de proibição de venda e 
consumo de bebidas destiladas a menores de 18 já permi-
tem obter alguns indicadores relativamente a potenciais 
diminuições de consumos?
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MC – O que o estudo demonstra é que não houve qualquer al-
teração no comportamento dos jovens. Alguns nem se apercebem 
que houve alteração da lei, os responsáveis dos estabelecimen-
tos, esses sim, têm a noção clara de que houve essa alteração 
mas também manifestam a noção de que a fiscalização não é as-
sim tão visível e, como tal, acabam por facilitar e vender.

Significa isso que não bastará legislar…
MC – Como sempre. Como digo, a ideia de legislar bem é não 

passar mensagens erradas. O que esta lei pretende transmitir a 
todos os portugueses é, claramente, se beber com menos de 18 
anos está a prejudicar significativamente a sua saúde.

Já é certo que esta lei entrará em vigor antes do Verão?
MC – Se vai ou não entrar em vigor antes do Verão, embora 

não tenha a certeza, é minha convicção que sim, porque o Gover-
no pretende mesmo fazer a alteração..

Fernando Leal da Costa,  
secretário de estado da saúde

Fernando Leal da Costa (FLC) – Como tenho dito, essa le-
gislação está neste momento para ser apreciada em sede do Go-
verno, mais concretamente em conselho de ministros e essa apre-
ciação far-se-á brevemente, no momento e no tempo que o Sr. pri-
meiro-ministro decidir e, depois, seguirá o seu caminho normal de 
processo legislativo. Imagino que é uma matéria que está para 
breve mas não me compete revelar a agenda do conselho de mi-
nistros…

Porquê esta alteração agora em 2015? A anterior legisla-
ção, de 2013, não surtiu o efeito desejado?
FLC – A nossa impressão, desde o primeiro momento, era de 

que iríamos fazer uma evolução faseada. Fizemo-la há dois anos 
atrás, introduzindo um novo conceito de separação de bebidas al-
coólicas consoante a sua graduação. Portugal tinha, até então, a 
legislação mais antiga da Europa, durante 11 anos ninguém se ti-
nha preocupado em revê-la, nós aproximámo-la à de alguns paí-
ses europeus mas, olhando para o actual panorama europeu, em 
que curiosamente um grande número de países tem mesmo a 
proibição do consumo de forma geral – não se tratará disso em 
Portugal – e sendo certo que a larga maioria dos países tem já 
proibição de venda e consumo, nós entendemos que, por um lado, 
era correcto Portugal, na modernidade que o deve caracterizar, 
aproximar-se dos países mais desenvolvidos da Europa. Por outro 
lado, a apreciação que temos da lei, tal como tem vigorado, é que 
a mesma não se revela suficientemente eficaz, como sempre des-
confiámos, no sentido de prevenir o consumo excessivo de álcool 
por parte dos mais novos. Sendo certo que a evidência científica 
demonstra que o álcool não deve ser consumido por jovens com 
idade inferior a 21 anos, pelo menos 18 anos parece-nos aceitável 
como limite. Essa é a proposta do Ministério da Saúde, que terá 
que ser ainda debatida em sede de conselho de ministros e, de-
pois, ver-se-á qual será a decisão política final.

No contexto particular das bebidas destiladas, foi possí-
vel observar algum efeito decorrente da lei anterior, no-
meadamente na diminuição de fenómenos como o binge 
drinking?
FLC – Portugal nunca foi nem tem sido um país muito marcado 

pelo fenómeno do binge drinking. Nesse ponto de vista estamos 
numa posição vantajosa comparativamente com outros países euro-
peus. Contudo, uma das conclusões a que somos obrigados a che-
gar, por força da avaliação que fazemos, tal como a anterior lei pre-
via, ao fim de dois anos, é que o facto de ter sido permitida a venda a 
menores de 18 anos de bebidas com menor graduação de álcool po-
derá ter sido um incentivo para que o consumo generalizado de ál-
cool abaixo dos 18 anos se mantivesse. Portanto, a impressão que o 
Ministério da Saúde tem, baseada nos factos, é que não foi por ter 
sido feita uma separação das bebidas que se conseguiu o efeito pre-
tendido, a diminuição do consumo de álcool abaixo dos 18 anos. Pa-
rece-nos evidente que esse efeito só será conseguido abrangendo 
todas as bebidas abaixo dos 18 anos..
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Entrevista com Manuela Grazina:

“Se tivéssemos de escolher um alvo de morte celular 
no cérebro aliado à toxicodependência seriam 

as células da tomada de decisão. Essa é a razão 
principal para se ficar toxicodependente!”

Fundou, em 1995, o Laboratório de Bioquímica Genética 
do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC), na 
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
(FMUC), opção bem demonstrativa do espírito de missão 
que assumiu ao serviço do seu país, ao qual optou por re-
gressar já depois de ter produzido evidências notáveis 
fora de portas. As experiências de Manuela Grazina nas 
capitais do Canadá, França ou Suécia foram espécies de 
condutores num currículo que inclui Genética Humana, 
Genética Bioquímica e Farmacogenómica, com especiali-
zação em doenças mitocondriais e enriqueceram o país 
aquando da sua decisão de regressar para prestar um 

contributo com um grande foco no estudo de um grupo de 
doenças raras, as citopatias mitocondriais, e das doenças 
neuropsiquiátricas, particularmente as toxicodependên-
cias.
Manuela Grazina é doutorada em Ciências Biomédicas, 
na área de Genética Bioquímica, com Pós-Graduação em 
Biomedicina, Mestre em Biologia Celular (especialização 
em Neurogenética) e Licenciada em Bioquímica, pela Uni-
versidade de Coimbra. É investigadora do CNC desde 
1992 (onde criou o Laboratório de Genética Bioquímica, 
com desenvolvimento de testes bioquímicos e genéticos 
como ferramentas para a investigação translacional e 
diagnóstico, com uma forte componente de serviços à co-
munidade, tendo várias colaborações internacionais e di-
rige um grupo de Investigação Translacional Reversa em 
Bigenómica e Farmacogenómica, no CNC, em ligação es-
treita com a FMUC. É Professora Auxiliar na Faculdade de 
Medicina da Universidade de Coimbra, onde leciona des-
de 1997. 
Pelo meio, dedica ainda o seu tempo e sapiência à socie-
dade civil, espalhando dotes comunicacionais e conheci-
mento produzido em vertentes como a prevenção, visitan-
do altruisticamente escolas ou palestrando para profissio-
nais do ensino ou da saúde.
Em entrevista a Dependências, Manuela Grazina abre-nos 
as portas deste mundo do cérebro, estabelecendo as vias 
de comunicação entre o mesmo e o fenómeno das depen-
dências.

Em que consiste, em concreto, este Laboratório de Bio-
química Genética do CNC, na Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra?
Manuela Grazina (MG) – Este laboratório foi criado por mim e 

fundado em 1995, depois de ter realizado um estágio num hospital 
em Paris. Já tinha acumulado outros estágios no estrangeiro, no-
meadamente na Suécia e no Canadá, onde tive a oportunidade de 
aprender técnicas novas, já tinha montado um laboratório de ge-
nética no âmbito da minha tese de Mestrado mas… a minha ambi-
ção era trazer mesmo algo para Portugal e não ir para fora, onde 
sabia até poder usufruir de melhores condições. O que me preo-
cupa não é propriamente o que posso escrever no currículo mas a 
diferença que posso fazer, com aquilo que tenho à mão, em bene-
fício das pessoas e, como tal, pretendia voltar e introduzir algo no 
meu país que, antes, não existisse. Aí, tenho que salientar o im-
portante papel da Professora Catarina Resende Oliveira, que me 
deu um apoio incondicional, que me permitiu exercer toda esta ac-
tividade. Montei o laboratório em 1995, após aquela experiência 
em Paris, em que tive a oportunidade de estar num Laboratório in-
tegrado com a vertente clínica, uma experiência muito interessan-
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te que reforçou a minha convicção de que, atrás dos “tubos”, estão 
as pessoas. Esse é verdadeiramente o foco do nosso laboratório e 
o meu em particular. Por isso, pretendia realizar um trabalho que 
se traduzisse em mais-valias diferenciadas para a sociedade, 
oportunidade que a Professora Catarina me concedeu no seio do 
Centro de Neurociências e Biologia Celular, um centro de investi-
gação extremamente importante, criado pelo Professor Arsélio 
Pato de Carvalho, e que se encontrava no seu auge inicial, trazen-
do uma lufada de ar fresco à investigação em neurociências em 
Portugal. No fundo, o meu intento era fazer investigação transla-
cional, com os doentes, mas que fosse reversa, ou seja, que aqui-
lo que produzíssemos de ciência no laboratório, com as amostras 
dos doentes, tivesse um benefício para os mesmos. E o benefício 
dá-se de diferentes formas: por um lado, identificando as causas 
das doenças que começaram por ser o foco da nossa actividade, 
as citopatias motocondriais, em suma, “avarias na fábrica” de 
energia. Nós temos nas células um organelo chamado mitocôn-
dria, onde ocorre a produção a maior parte da energia e a origem 
genética dessas doenças poderá estar tanto nos cromossomas 
que estão no núcleo, metade herdadas do pai e metade da mãe, 
como no pequeno genoma que está dentro da própria mitocôn-
dria, herdado apenas da mãe. Iniciámos então uma actividade de 
diagnóstico e de prestação de serviços para os hospitais do país, 
para fazer um diagnóstico bioquímico e genético o mais completo 
possível, de acordo com a tecnologia e o conhecimento que havia 
na altura. Tratando-se de doenças tão devastadoras, pior ainda é 
não se saber o que se tem…

Estamos a falar, genericamente, de que tipo de doenças?
MG – Doenças que dão cegueira ou surdez, outras que dão 

falências hepáticas fatais… Temos aqui doentes cujas mitocôn-
drias têm deficiências, ou seja, o músculo que controla a abertura 
e o fecho da pálpebra não funciona… e a pessoa deixa de conse-
guir abrir os olhos. Se afetar o nervo óptico, a pessoa deixa de ver; 
se afetar o sistema auditivo, deixa de ouvir; se afetar os músculos, 
a pessoa deixa de andar… e são doenças, muito heterogéneas, 
que afectam desde o nascimento até praticamente o fim da vida.

São doenças raras?
MG – São doenças raras porque são muitas síndromes dife-

rentes. No seu conjunto, continuam a ser doenças raras, afetando 

menos de um para dois mil indivíduos numa população mas, na 
sua raridade, são as mais frequentes dos erros hereditários do 
metabolismo.

Presumo que aquilo que fazem se traduza numa investi-
gação que vise a compensação dessa falta de produção 
energética…
MG – Em primeiro lugar, vamos à procura da causa da doen-

ça. Olhamos para a bioquímica, ou seja, vemos como a energia se 
produz. Ela produz-se num sistema chamado cadeia respiratória 
mitocondrial, que está nas membranas desse organelo, que é a 
mitocôndria – e há várias por célula; são as pequenas fábricas de 
energia para aquela central funcionar, que tem cinco complexos 
proteicos, mais alguns componentes, entre os quais a tão falada 
coenzima Q. E nós investigamos como está cada um desses com-
plexos proteicos para exercer a sua função bioquímica, para que a 
energia se produza. Porque é o conjunto da actividade dos cinco, 
mais os transportadores, que contribuem para que o sistema fun-
cione, para que haja a tal produção de ATP, ou seja, de energia. 
Depois, também vamos à procura da causa genética. Até ao mo-
mento, já foram identificadas cerca de 1537 possíveis locais que 
possam ter mutações, que poderão ser a causa da doença. Esta é 
a nossa actividade em termos do diagnóstico: ajudar as pessoas a 
identificar a causa da doença. O que se revela extremamente im-
portante porque uma das causas, os défices da coenzima Q, tem 
tratamento. Estamos a congregar todos os esforços, porque te-
mos o know-how mas o equipamento que fazia essa análise está 
avariado, para conseguirmos dar resposta. Já vi vídeos de doen-
tes que, após a terapia, parecem ter recebido verdadeiros mila-
gres, fazendo uma vida praticamente normal… Sendo estas doen-
ças que afetam tanto os jovens, deviam ser uma prioridade. Na 
nossa equipa são-no…

No âmbito da investigação, tentamos perceber como uma de-
terminada causa genética produz a doença. Ou seja, vamos tentar 
olhar para a célula, naquela viagem desde a mitocôndria a toda a 
envolvência celular, para percebermos por que aquela alteração 
genética causa aquele desequilíbrio e provoca a morte das células 
e a disfunção do tecido. Se conseguirmos perceber isto, também 
identificamos alvos para o tratamento. A outra grande vertente de 
investigação neste grupo é a farmacogenómica ou “medicina per-
sonalizada”, que consiste na utilização da informação genética 
para perceber diferentes riscos para doença, efeitos adversos de 
medicamentos, diferentes toxicidades de xenobióticos e a eficácia 
das terapêuticas. Este grupo surgiu em 2007, por interacção com 
clínicos que, na sua actividade, não tinham respostas para a gran-
de heterogeneidade das diferenças entre indivíduos sujeitos à 
mesma terapia. Tendo nós um know-how de bioquímica e de ge-
nética, a farmacogenómica, que é a maior área deste âmbito que 
se conhece, iniciámos este grupo de estudos, com uma congrega-
ção de esforços entre a clínica e o laboratório.

Parece haver aqui um espaço de interesse particular para 
a indústria farmacêutica…
MG – Ainda não chegámos a esse interface com a indústria 

propriamente dita… Neste momento, a nossa preocupação con-
siste em produzir conhecimento científico que ajude as pessoas. 
Certamente, a indústria terá outros interesses, além desse… Até 
Julho de 2014, esteve em discussão na Agência Europeia do Me-
dicamento um documento precisamente sobre a introdução da far-
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macogenómica nos ensaios clínicos. Portanto, isto que fazemos 
interessa certamente à indústria farmacêutica. Desde logo, porque 
os efeitos adversos dos medicamentos são uma das principais 
causas de internamento no mundo. Depois, surge outra questão, 
que reside na conjugação desta informação com o propósito de 
uma empresa… A evolução da ciência não se pode parar… Inde-
pendentemente dos interesses das empresas, se pudermos con-
jugar a ajuda que podemos dar às pessoas, adequando melhor os 
tratamentos, encontrar-nos-emos certamente mais de perto.

Sendo uma apaixonada pela ciência, também a ouvi falar 
recentemente em fraude científica e a questionar se, afi-
nal, a ciência ainda é hoje especial…
MG – As fraudes na ciência, como em tudo, é algo que infeliz-

mente existe e que não podemos ignorar. A fraude científica existe 
porque a ciência começou a ser profissionalizada. Ao profissiona-
lizar-se a ciência e ao criarem-se métricas para produzir ciência 
corre-se esse risco inevitável. No tempo do Galileu e do Einstein, 
a ciência fazia-se quase como um processo filosófico de pensa-
mento, sem pressa. Não havia um prazo para produzir conheci-
mento. Era uma evolução natural de alguns indivíduos que tinham 
uma capacidade extraordinária, que colocaram ao serviço da hu-
manidade, produzindo conhecimento e desbravando novas me-
tas. A criação de métricas obriga as que pessoas, para manterem 
financiamentos e assegurarem a continuação da sua produtivida-
de científica, cumpram determinados níveis de objetivos, como os 
fatores de impacto ou as publicações… e se a pessoa não for ca-
paz de pensar que, mais importante do que se escreve num papel 
é o que se deixa cá, iludem-se. Existem pessoas, cujo único obje-
tivo é chegarem a determinadas metas, sem meritocracia, como 
serem chefes de grupo ou diretores de instituições, e essas pode-
rão achar que só o conseguem se atingirem rapidamente o topo 
em termos dos fatores de impacto… e caem na tentação… Atre-
ver-me-ia a definir isso como algum desarranjo neuroquímico (ri-
sos). Se essas pessoas tivessem realmente a noção do que repre-
senta para a sociedade o que fazem, obviamente, não o fariam. 
Todos nós temos a noção de que temos que produzir e publicar, 

algo obrigatório quando se está actualmente em ciência porque, 
para nos financiarmos, temos que provar. Também entendo que 
os financiadores tenham que saber que somos capazes de fazer 
algo produtivo quando utilizamos dinheiro que é de todos nós… 
Não é fácil contornar a fraude, até porque me parece impossível 
existir uma agência replicadora de experiências de tudo o que é 
publicado no mundo… Se são descobertas fraudes, isso significa 
que, mesmo assim, o sistema ainda vai funcionando, felizmente.

Como surgem as dependências neste laboratório e no seu 
trabalho?
MG – Neste enquadramento bioquímico, e como sou docente 

da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, ensino 
bioquímica e tenho estado envolvida no ensino das neurociências, 
da farmacogenómica, tendo criado esse curso para o programa 
doutoral da Faculdade de Medicina em 2010, foram-me colocados 
alguns desafios. Nomeadamente no âmbito bioquímico e neuro-
químico, tentar encontrar algumas explicações para os mecanis-
mos de atuação das drogas e da própria dependência. Nessa pro-
cura, numa área que sempre me interessou muito, aliada ao inte-
resse que tínhamos da farmacogenómica em perceber as diferen-
ças entre as pessoas relativamente ao risco e à resposta à 
terapêutica, surgiu o desafio de tentar perceber por que umas pes-
soas ficam dependentes e outras não e por que umas conseguem 
desintoxicar-se ou tratar-se e outras não. Ligando tudo isso, co-
mecei a desbravar esta área, beneficiando ainda de diversos con-
vites para iniciativas, como o do Dr. João Curto, que tem sido dos 
maiores impulsionadores do meu interesse. De facto, esse des-
bravar dos mecanismos de interacção das drogas com o cérebro, 
perceber por que ficam as pessoas dependentes, permitiu-me, no-
meadamente, criar um projecto, em colaboração com a UD de 
Coimbra, de análise farmacogenómica e metabólica nos toxicode-
pendentes em desintoxicação. Estamos a fazer essa caracteriza-
ção genética para percebermos essas diferenças genéticas entre 
os indivíduos que são dependentes relativamente à população em 
geral, por um lado, como é o seu metabolismo de determinados 
xenobióticos relacionados com as drogas de abuso, perceber 

“A droga, quando 
entra no cérebro, 
altera os circuitos 

cerebrais”



9
como são as suas variantes genéticas que podem determinar a 
estimulação da via de recompensa intrínseca e, por outro lado, 
como as suas características genéticas e de metabolização po-
dem influenciar a eficácia do tratamento. Tirando partido do nosso 
know-how no sistema energético, como qualquer funcionamento 
de todo o processo biológico, bioquímico e neuroquímico pressu-
põe o uso de energia, também fiquei curiosa em saber se havia al-
terações do sistema energético nesse nível. Já temos resultados 
preliminares que mostram que existem. Que a produção de ener-
gia nos indivíduos toxicodependentes está altamente comprometi-
da e muito diminuída relativamente à população da mesma idade.

Depois de começarem a consumir?
MG – Pois… neste momento, ainda não conseguimos saber 

se é causa ou consequência. Ainda estamos a trabalhar numa for-
ma de conseguirmos perceber melhor essa questão, algo que se 
afigura atualmente impossível porque os utentes já estavam em 
consumo…

E aquelas consequências ao nível do sistema dopaminér-
gico, serotoninérgico e das endorfinas e dos opióides… 
sabe-se se as descompensações são prévias ou posterio-
res aos consumos?
MG – Temos aqui várias hipóteses… Desde logo, por que 

consomem os indivíduos e, depois, por que ficam dependentes. 
Quando se escolhe consumir, pode ser por diversão, porque al-
guém disse que era divertido, porque alguém disse que propor-
cionava bem-estar, outras vezes por desespero e porque se ou-
viu dizer que aquilo fazia esquecer tudo ou porque o ambiente 
familiar já era de consumo, tratando-se de uma aprendizagem 
familiar e social. Entre outros, estes são talvez os principais 
motivos. A primeira experiência é, de facto, a escolha entre 
consumir ou não e outra questão é, após o consumo e a intera-
ção da droga com o cérebro, ficar dependente. Aí já pode não 
ser uma escolha… Normalmente, não é. Porque a droga, quan-
do entra no cérebro, altera os circuitos cerebrais, o funciona-
mento não só energético – sim, sabe-se que as drogas de abu-
so impedem uma produção normal de energia -, mata os neuró-
nios e a capacidade de integrar informação para tomar deci-
sões. Matam as células que conseguem fazer essa integração. 
Por isso é que deixa de ser uma escolha. Portanto, a única for-
ma de tentar mudar este panorama é informar as pessoas do 
efeito real que isto tem numa linguagem que percebam. Efeti-
vamente, as drogas matam o cérebro e, portanto, a toxicode-
pendência é, mais do que uma doença neuropsiquiátrica, uma 
doença neurodegenerativa grave. E estão demonstradas nos 
indivíduos toxicodependentes, em análises pós-mortem do cé-
rebro, lesões cerebrais compatíveis com doença neurodegene-
rativa. Na vida do indivíduo, por exposição à droga, quando fica 
dependente, também existem alterações neurológicas graves, 
desde as que afectam a capacidade cognitiva, de memória, 
etc., que são compatíveis com os mecanismos de interação das 
drogas com os circuitos cerebrais, que vão comprometer todo o 
seu funcionamento. Respondendo em concreto à sua questão, 
os indivíduos que experimentam as drogas e sentem bem-estar 
e prazer são aqueles que, à partida, terão algum défice no sis-
tema dopaminérgico da recompensa. E isso pode suceder por 
vários motivos: na produção, na atuação ou quantidade em ter-
mos de receptores; na própria produção de dopamina, precisa-

mos de aminoácidos que vêm das proteínas que ingerimos na 
alimentação… Tal como a serotonina é produzida a partir de 
triptofano, presente na nossa alimentação, a dopamina é pro-
duzida a partir da tirosina, que é produzida a partir da fenilalani-
na que existe nas proteínas dos alimentos.

Quer dizer que a alimentação também poderá ter influên-
cia no funcionamento desses mecanismos de recompen-
sa?
MG – Influencia com certeza. Por isso é que uma alimentação 

deficiente condiciona o funcionamento da neuroquímica cerebral.

Mas é correcto falar-se em predisposição genética para a 
dependência?
MG – É correto. E, nos últimos anos, têm sido produzidos da-

dos nesse sentido. Existem indivíduos que têm alterações genéti-
cas que os predispõem. Portanto, existe um fator hereditário. Exis-
tem muitos mais estudos relacionados com o álcool, que revelam 
que o risco de familiares de alcoólicos poderá ir até cinco vezes 
mais do que na população em geral… E não é só pela questão da 
aprendizagem, que é fundamental, porque existem padrões gené-
ticos que ficam inscritos no nosso sistema genético e que, a partir 
daí, podem condicionar toda a nossa forma de funcionamento. E o 
cérebro é o órgão por excelência onde isso acontece porque rece-
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be estímulos não só químicos mas sensoriais, dos cinco sentidos. 
Por isso existem cheiros, odores, paladares ou toques que nos fa-
zem libertar dopamina. As drogas vão atuar precisamente no nos-
so sistema de sobrevivência, que é o sistema da recompensa, li-
gado à felicidade e ao bem-estar.

Por outro lado, fala-se em alterações provocadas nes-
ses sistemas pelos consumos de drogas, nomeadamente 
quando um dependente refere ter deixado de sentir prazer 
relacionado com determinadas ações que, até ao início do 
abuso dessas substâncias, sentia…
MG – No início dos consumos, o que vamos percebendo é 

um efeito de estimulação muito exacerbado da via da recom-
pensa. Estes estímulos estão na origem da nossa sobrevivên-
cia como espécie e relacionam-se com aquilo que nos dá pra-
zer e bem-estar e encontramo-los nomeadamente na alimenta-
ção e na reprodução, mas igualmente em algum estímulo sen-
sorial que nos represente recompensa, dando-se então a 
libertação da dopamina e da serotonina, mediada sobretudo 
pelas endorfinas e endocanabinóides endógenos que, curiosa-
mente, é uma via que também é activada na resposta à dor en-
dógena. Isto também é importante porque temos percebido que 
os toxicodependentes sentem mais dor e, alguns, até procura-
rão a droga para aliviar a dor. Porque há um défice neste siste-
ma. Quando as drogas entram no organismo e chegam ao cé-
rebro vão ativar, de uma forma exacerbada a via da recompen-
sa mas, com a continuidade, causam a morte dos neurónios, 
alterações na forma como o nosso genoma é traduzido e a pró-
pria capacidade de sentir prazer vai acabar por ficar também 
comprometida porque os neurónios vão morrendo. Portanto, o 
cérebro vai ficando “oco”. Actualmente, com recurso a imagiolo-
gia funcional do cérebro, é possível demonstrar isso mesmo.

Estamos a falar de fenómenos irreversíveis?
MG – A irreversibilidade depende do tempo de exposição, da 

quantidade de droga e da forma como cada organismo responde a 
essa exposição. Haverá uma altura a partir da qual será irreversí-
vel. Haverá outra em que ainda é reversível, daí a grande espe-
rança no tratamento. E daí também a importância de o tratamento 
não ser exclusivamente químico mas multidimensional, no sentido 
de ativar memórias para substituir as do consumo. As drogas imi-
tam que são substâncias mediadoras do prazer. Vão fingir que são 
as nossas moléculas endógenas para activar esse prazer, bem
-estar e recompensa.

E existem algumas que imitam com muita mais “força”, 
nomeadamente as chamadas novas drogas…
MG – Sem dúvida! O que me assusta nestas novas substân-

cias é o facto de as pessoas que as produzem e colocam no mer-
cado serem autênticos assassinos em série porque têm que saber 
muito de bioquímica, de neuroquímica e de neurociências. Algu-
mas destas moléculas que tenho estudado para perceber o seu 
efeito têm um potencial nefasto terrível e, pelo menos uma delas, 
é constituída por grupos químicos que conseguem fazer de conta 
que é, ao mesmo tempo, LSD, ecstasy, cocaína e metanfetami-
nas. Vai estimular múltiplos sistemas neuroquímicos no cérebro, 
com um risco muito grande associado. Mas não só nestes casos 
das novas substâncias porque está mais do que demonstrado 
cientificamente que a exposição a qualquer droga mata as células 

do cérebro que são capazes de exercer funções fundamentais na 
vida do indivíduo, nomeadamente na capacidade cognitiva, nas 
memórias, no processamento das emoções e, sobretudo, na ca-
pacidade de decisão. Se tivéssemos de escolher um alvo de mor-
te celular no cérebro aliado à toxicodependência seriam as células 
da tomada de decisão. Essa é a razão principal para se ficar toxi-
codependente. E por isso é que a escolha tem que ser antes, no 
experimentar. Poderá haver uma possibilidade remota de o indiví-
duo experimentar e não ficar dependente se o seu sistema produ-
zir já endogenamente tanta dopamina e recompensa que ele não 
sinta diferença com a exposição à droga. Mas ninguém conhece 
essa possibilidade remota antes de experimentar. O risco que se 
corre é muito grande. Mas depois de se saber o que isto faz na 
realidade já só vai experimentar quem quer, com a consciência de 
que essa é a única escolha livre que faz.

Já percebemos que o laboratório que dirige tem produzi-
do enormes contributos para a clínica mas faltará versar-
mos os préstimos à sociedade civil, nomeadamente quan-
do realiza campanhas nas escolas e veicula os conheci-
mentos produzidos numa linguagem acessível, nomeada-
mente a crianças e jovens…
MG – É verdade. Eu acredito e aposto muito na comunicação 

da ciência para as pessoas. A verdadeira transferência do saber, 
que está agora muito em voga, consiste em tirar a ciência das 
quatro paredes da Universidade, para as pessoas. E, se pensar-
mos bem, é o retorno que lhes devemos. O financiamento para a 
ciência vem de todos nós e devemos mostrar que o dinheiro que 
está a ser investido é no seu melhor interesse. Eu sinto em parti-
cular essa obrigação e, quando comecei a estudar esta questão 
das drogas e a perceber o que acontecia no cérebro e iniciei em 
2005 atividades no âmbito da Semana do Cérebro, indo às esco-
las falar disto para as crianças, comecei a perceber que o impacto 
que tinha neles era tão grande e que, usando uma linguagem mui-
to simples, tinha ali uma ferramenta poderosíssima de prevenção 
para a saúde com base em conhecimento científico. Trata-se de 
levar a ciência onde ela é precisa. E comecei a perceber que isto, 
interiorizado, era ensinar e treinar a responsabilidade para a esco-
lha responsável. Não posso ir dizer a ninguém que não se drogue 
porque isso faz muito mal… Não resulta e sei o suficiente do cére-
bro para perceber que essa mensagem iria ter precisamente o 
efeito oposto. Então, digo-lhes que ganhei consciência de que es-
tou em posse de informação vital para a saúde deles e que não 
posso deixar de a partilhar. Depois disso, façam o que têm a fazer, 
mas fico com a esperança de contribuir para poderem fazer essa 
escolha verdadeiramente livre. Porque a escolha livre faz-se com 
base em conhecimento. Há que garantir que informamos, mas 
também que a informação é recebida pelas pessoas, daí que vá lá 
com a enorme humildade e preocupação que aquilo que vou dizer 
seja percetível e útil para quem falo.

Falamos de públicos com que idades?
MG – Quaisquer idades… Já fui fazer um teatro de fantoches 

sobre os cinco sentidos para mostrar, por exemplo, como ficavam 
afetados com a interação do álcool com o cérebro para meninos 
de cinco anos… E eles perceberam. Também já o fiz até ao 12º 
ano… Ultimamente, tenho sido muito solicitada do 10º ao 12º ano, 
porque são idades cruciais em termos da exposição e da tomada 
de decisão para a vida futura. Os professores também me têm ou-
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vido e passado palavra e, de facto, os convites têm chovido (ri-
sos). Neste últimos meses, aconteceu algo muito interessante, 
que foi terem-me pedido para fazer palestras para professores e 
para alguns profissionais da saúde. No fundo, o que procuro trans-
mitir é que existem formas de estimular a via da recompensa sem 
matar o cérebro. É tentar que as pessoas encontrem dentro de si 
próprias essa estimulação, cada uma à sua dimensão. Esse novo 
convite que me tem surgido para falar com profissionais, desde 
professores, enfermeiros, profissionais de serviço social, etc., tem 
sido um desafio muito interessante porque me impele a mostrar 
estes mecanismos do cérebro para as pessoas encontrarem for-
mas de serem felizes.

É verdade que mais de metade do cérebro ainda está por 
descobrir?
MG – Não é bem assim… Sabemos imenso sobre o cérebro e 

o mesmo não pode ser compartimentado em metades ou terços. 
Com esta recente evolução das tecnologias de imagiologia funcio-
nal, que nos permitem olhar para o interior do cérebro sem invadir 
nem causar qualquer lesão, conseguimos perceber quais são as 
áreas ativadas perante determinados estímulos. É verdade que 
existem áreas responsáveis por mediar ações complexas que ainda 
não conseguimos definir bem mas não será assim tão quantificável. 
Um dos efeitos notáveis desta nova tecnologia é ter demonstrado 
que o efeito placebo tem uma base fisiológica, que também tem a 
ver com a via da recompensa. Uma grande percentagem de indiví-
duos (40 por cento ou mais) que pensam que estão a ser tratados, 
por exemplo, para a dor, acreditando que estão a tomar um analgé-
sico conseguem ativar no cérebro as mesmas regiões de resposta 
analgésica dos que tomaram o analgésico verdadeiro. Isto mostra 
que o efeito placebo é, de facto, um efeito fisiológico e que o acredi-
tar em alguma coisa ativa mecanismos no cérebro de resposta fisio-
lógica, o que explica muita coisa. Explica fenómenos que eram con-
siderados quase como esotéricos e que, afinal, não o são. Ora, se 
estimularmos estas capacidades, haverá uma grande parte de nós 
que será capaz de ativar estes sistemas endógenos. Outra boa no-

tícia é que, sendo o cérebro tão passível de ser estimulado, temos 
ferramentas extraordinárias para que desde a infância nos treine-
mos a ter não só mais felicidade, bem-estar, produtividade, eficácia 
ou qualidade de vida como eficácia terapêutica ou até saúde. Aquilo 
que tínhamos da percepção empírica, que as pessoas mais opti-
mistas tinham menos doenças tem agora uma base fisiológica pos-
sível de encontrar nas bases de dados científicas. Porque têm uma 
maior capacidade de estimulação da via da recompensa endógena 
e libertam mais dopamina, sendo esta libertação estimuladora do 
sistema imunitário e da sua resposta. Não teremos todos a mesma 
capacidade mas, se for estimulada, teremos todos mais.

Será o ser humano um hedonista por princípio?
MG – Não sei se o diria dessa forma… Nascemos todos selva-

gens e temos que sentir recompensas para conseguirmos viver. O 
primeiro estímulo palpável que temos é o da alimentação. Esta es-
timula os centros de prazer e da recompensa de uma forma muito 
notória e é tão importante que, quando se verificam desequilíbrios, 
os mesmos se repercutem por vezes na dependência da própria 
comida. Depois, existem outros estímulos: a forma como falamos 
com os nossos filhos, como os educamos, como interagimos uns 
com os outros fazendo sobressair o que cada um tem de melhor 
faz toda a diferença naquilo que são as escolhas, o modo de vi-
vência e a motivação com que se vive. Nos locais de trabalho, por 
exemplo, isso é fundamental. E só nos mostra que temos que edu-
car para a felicidade desde muito cedo. Tendo a noção de que 
esta questão do bem-estar e da felicidade é algo intrínseco à nos-
sa existência como espécie, temos que interiorizar que a nossa 
atividade no dia-a-dia deve ser orientada para a felicidade. E não 
é centrarmo-nos na nossa. Temos que procurar os estímulos que 
nos fazem felizes mas, com o tempo, acabamos por perceber que 
são as interações com os outros que nos trazem felicidade. A mi-
nha avó Maria dizia-me que é no dar que se recebe… e eu enten-
do-o hoje perfeitamente. Nesta dádiva de centrarmos no outro o 
foco da felicidade, conseguimos a nossa maior recompensa.

“As drogas matam o cérebro e, portanto, 
a toxicodependência é, mais do que uma 
doença neuropsiquiátrica, uma doença 

neurodegenerativa grave”
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Clínica Dr. Nuno Santiago:

Da evidência científica 
à prática clínica

A Clínica Dr. Nuno Santiago é uma comunidade terapêuti-
ca licenciada pelo Ministério da Saúde desde 1999, com 
experiência marcada no tratamento de pessoas depen-
dentes do consumo de drogas, álcool, medicamentos, 
distúrbios comportamentais e distúrbios emocionais e de-
sordens do pensamento. Caracterizada pela adopção de 
um programa terapêutico de qualidade com técnicas 
cientificamente comprovadas no tratamento das desor-
dens aditivas e dos distúrbios comportamentais e emocio-
nais, esta unidade tem como objectivo promover, o auto-
conhecimento, a auto-responsabilização e auto e hetero 
avaliação do utente com o intuito de conduzir à adopção 
de um estilo de vida saudável e estruturado. A Clínica Dr. 
Nuno R. Santiago conta com uma equipa multidisciplinar 
que inclui médicos, psiquiatra, psicólogos, assistentes so-
ciais e diversos terapeutas que actuam com técnicas 
comprovadas cientificamente.
O programa psicoterapêutico consiste num Modelo Bio
-psico-pedagógico-social, centrado na auto-organização 
da pessoa, adaptado às necessidades de cada caso com 
a combinação de várias técnicas de intervenção. O pro-
grama terapêutico visa incutir no utente uma cultura de 
vida, alternativa à droga, promovendo veementemente o 
auto-conhecimento, o treino de resolução de problemas e 
a correcção de distúrbios comportamentais e emocionais. 
Todo o programa terapêutico está orientado para a modi-
ficação de comportamentos e atitudes que conduzam à 
emergência de uma nova forma de estar na vida que per-
mita ao paciente a sua integração social, familiar e laboral 
de modo a tornar-se num ser autónomo útil e produtivo. 
Todo este processo ocorre num meio terapêutico altamen-
te estruturado e funcional que elege como principal objec-
tivo a responsabilização do doente pelas suas atitudes e 
recuperação da sua doença, aliado ao amor firme.
Dependências visitou a estrutura, guiados pelo director, 
Nuno Santiago.

Ainda se recorda dos motivos que levaram um jovem mé-
dico a constituir uma clínica para tratar doentes que, na 
altura, eram literalmente recriminados pela sociedade?
Nuno Santiago (NS) – Creio que, acima de tudo, terá sido a 

noção de que as pessoas multi-problemáticas são também multi-
soluções… Não me metia medo trabalhar com pessoas aparente-
mente multi-problemáticas e que o eram, efectivamente, no enten-
der da sociedade. Faz parte do meu processo de viver em desa-
fio…

Não seria mais fácil, na altura, enveredar por outra espe-
cialidade?
NS – Como digo, impele-me o desafio e, sinceramente, não 

sinto que isto seja algo difícil. Recordando os meus tempos de es-
tudante, era muito melhor aluno a matemática e engenharia mas o 
meu pai queria que eu fosse médico, algo que realizei para lhe fa-
zer a vontade. Claro que, posteriormente, descobri que também 
era uma vontade minha mas confesso que, inicialmente, não era 
assim. A opção por esta área tem muito a ver com o desafio. Nos 
processos de intervenção, fui sempre aprendendo que precisava 
de fazer algo diferente, paradoxal e não directivo e, portanto, acho 
que me encontrei com a área e esta veio ter comigo de uma forma 
quase natural.

Há 30 anos atrás falava-se quase exclusivamente em he-
roína e cocaína, hoje trabalha com jovens consumidores 
de diversas substâncias menos tradicionais… O que mu-
dou entretanto?
NS – Nós temos um grupo de pessoas, que estão a trabalhar 

e internadas em tratamento, cujo uso de substâncias psicoactivas 
se traduz numa perda de controlo, substâncias integradas que, 
para a cultura ocidental, não são consideradas drogas, como su-
cede com o álcool. Sociologicamente, o que sucedeu de há 30 
anos para cá? Sabíamos que os estados americanos tinham um 
consumo prevalente de estimulantes e nós estávamos a consumir 
drogas com potencial sedativo e anti-depressivo, nomeadamente 
heroína; passámos previamente pelos ácidos, algumas pessoas 
que vinham de África consumiam os charros mas este não foi, em 
si, para Portugal, o determinante dos consumos. Posteriormente, 
assistiu-se então ao boom do consumo de heroína. Formologica-
mente, o álcool esteve sempre presente e não considerado como 
problema enquanto droga que afectasse a saúde pública. Há pou-
cos anos, estas tendências têm vindo a alterar-se. Os latino-ame-
ricanos já estão a consumir as substâncias sedativas, como os 
opióides e nós a virarmo-nos para os estimulantes, sendo que o 
álcool prevalece. A diferença que observo ao tratar os doentes al-
coólicos reside no facto de os mesmos não terem sido facilitada-
mente ajudados pelos serviços estatais, porque não integraram os 
mesmos programas que existiam para os dependentes de drogas 
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ilícitas e, assim, deixaram-se retardados durante muitos anos, 
sem sinalização para tratamento. Quando chegam até nós, têm 
uma baixa cognição e entendimento, uma lentificação de pensa-
mento e demoram mais… Mas têm características interessantes, 
nomeadamente o facto de poderem depois perceber e sentir. Essa 
é uma das questões prevalentes no meu trabalho: reeducar o sen-
timento que ficou obscurecido e anulado pelo consumo das subs-
tâncias, sejam anfetaminas, sejam depressoras, anti-depressivas 
e analgésicas.

Que principais obstáculos poderão ser associados ao tra-
tamento da dependência de uma substância que a socie-
dade não rejeita, antes estimula o consumo?
NS – Para nós, não existe diferença… Agora, isso traduz de-

pois uma diferença na nossa atitude perante a inicial resistência, 
negação e ilusão que o nosso utente revela, ao chegar, perante 
uma substância que o fez criar dependência. Ele sente que pre-
tende ser igual a uma população que também a consome… O pro-
blema não se resume ao doente. Estende-se às famílias e aos 
próprios serviços do Estado, de saúde, sociais e aos próprios psi-
cólogos. A dificuldade situa-se em criar uma situação cognitiva 
que faça o paciente compreender que tem uma doença, que não 
deve comparar-se com os não dependentes e que pode aprender 
a viver, optando por não ser um doente no activo. Isto implica en-
siná-lo a prever, a lidar com dificuldades, sendo que, se precisar 
de usar, terá mecanismos para lidar com o desejo do prazer ime-
diato, que continuará sempre presente, beneficiando de um regu-
lador de controlo que o fará reconhecer as consequências. É um 
processo pedagógico. Em suma, diria que não existem grandes 
diferenças. No doente alcoólico, poderá demorar mais para a cog-
nição mas o mesmo se aplica aos doentes que estiveram e estão 
presos às substâncias estimulantes. Essas substâncias traduzem 
quadros muito semelhantes, inseridas nalguma base de persona-
lidade associada a muita instabilidade, transtornos limite, situa-
ções igualmente sem limites do ambiente familiar ou da sociedade 
destruturantes, uma vez que estes pacientes não tiveram no seu 
processo de aprendizagem treino de competências pessoais, fa-
miliares e laborais.

No caso dos dependentes alcoólicos parece ser mais difí-
cil a consciencialização…
NS – Pode parecer um pouco anacrónico mas os próprios 

doentes crónicos alcoólicos sentem que já viveram tentativas, so-
zinhos, para tentar parar o seu processo da doença. Muitos deles, 
já têm um mecanismo de compreenderem que, se beberem, per-
dem o controlo. Mas, depois, o craving de consumirem é tão gran-
de que supera o locus de controle de dizerem não ao consumo. 
Muitos destes doentes criam uma cognição de que devem parar, 
sob pena de morrerem. Outros preferem beber…

A recaída é uma constante no processo de tratamento… 
Em que medida poderá a mesma constituir uma oportuni-
dade para a assunção de uma responsabilidade por parte 
do utente?
NS – Existem vários modos de desenvolvimento no processo 

de cada pessoa. Muitas vezes, a recaída é um processo de apren-
dizagem. Faz criar um processo de auto-confronto às irracionali-
dades do doente para que, depois, possa mudar e aceitar uma re-
lação de melhor compreensão, a perceber e estudar quais são os 

seus gatilhos da recaída. O grave disto tudo é que num processo 
de recaída pode acontecer a morte. Diria que existem dois gran-
des grupos de pessoas: um que entra, percebeu a concepção do 
programa e envereda num planalto de recuperação contínua, que 
poderá demorar 10, 15 ou 20 anos. E, mesmo às vezes, por situa-
ções menos bem resolvidas, pode recair. Há outro tipo de pessoas 
que entram num tempo de abstinência, adquirem um conjunto de 
competências, não querem ouvir todas as sugestões para preve-
nir a recaída, recaem, vêm abaixo, pedem para reentrar no pro-
grama, fazem uma subida no planalto superior ao nível em que 
antes se encontravam, alcançam outra plataforma, por vezes ou-
tra recaída e, depois começam a alargar os seus intervalos de es-
tadiamento em abstinência mais longos até começarem a encon-
trar o seu planalto mais contínuo. Grosso modo, são dois tipos de 
abordagem para os clientes que nos aparecem, sendo que uns 
entram e ficam bastante tempo e, outros, têm que ter estas angu-
lações de quebra e subida.

Uma das lacunas habitualmente apontadas ao processo 
de recuperação de um adito reside na formação profissio-
nal e na reinserção… Na Clínica Dr. Nuno Santiago teste-
munhámos uma espécie de “passeio” que liga a clínica à 
escola…
NS – O grupo de menores que, durante algum tempo, adquira 

regras de respeito, de auto-cuidado e, desde que tal possa ser 
susceptível de que a nossa confiança nos permita encaminhá-los 
para o que fariam numa família normal, ir para a escola, então 
sim, abrimos essa passagem, uma vez que temos um convénio 
com as unidades escolares locais. Aí, beneficiam do convívio pro-
porcionado por actividades desportivas e festivas paralelas, numa 
modelagem construtiva e positiva. Para os jovens corresponde à 
escolarização, também temos escolas profissionalizantes e as No-
vas Oportunidades. Essa é uma via, outra é proporcionada atra-
vés do ensino superior, onde colocamos alunos, nomeadamente 
na Universidade de Lisboa. O nosso maior problema prende-se 
com os utentes que não estão treinados em competências profis-
sionais há muitos anos e que precisam de um processo de estimu-
lação e formação. Temos aqui um espaço de formação profissio-
nal e, numa altura em que os programas destinados a este tipo de 
populações conhecem um interregno, vamos realizando treino de 
desempenhos, de auto-conceito e auto-estima, que visam a rein-
serção dos nossos pacientes.
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Seminário Affectus:

Associação Existências discute 
saúde sexual e reprodutiva

A Associação Existências organizou, no passado dia 22 
de Abril, o Seminário Affectus – Saúde Sexual e Reprodu-
tiva. O evento decorreu no auditório do ISCAC e serviu 
para a Existências apresentar os resultados do projecto 
Affectus & Alter-ego e partilhar com a comunidade acadé-
mica e científica os conhecimentos adquiridos ao longo 
da intervenção. O seminário incidiu sobre temáticas como 
a saúde sexual e reprodutiva nas escolas, do prazer às 
consequências – consumo e infecções, o outro lado da 
rua – intervenção no trabalho sexual. Durante o evento, foi 
possível ainda conhecer a história e desvendar o futuro da 
Associação Existências, que dedicou ainda um painel ao 
papel dos media e da comunicação na saúde. No final do 
evento, Dependências entrevistou Paulo Anjos, presidente 
da Associação Existências.

Porquê este seminário?
Paulo Anjos (PA) – Por duas razões: primeiro, porque se in-

sere no terminus de um projecto, o Affectus & Alter-ego, no âmbito 
do qual já estava programada a sua realização, que serviria como 
conclusão e apresentação de resultados mas também como meio 
de comunhão com a comunidade estudantil envolvida no projecto 
e com a comunidade científica. Por outro lado, porque considera-
mos importante desenvolver actividades regulares no sentido de 
partilharmos os nossos saberes e conhecimentos adquiridos ao 
longo da intervenção.

Um dos temas abordados foi o levar este projecto às esco-
las. Numa escola actual onde a educação sexual não tem 
praticamente espaço, que resultados se poderão esperar?
PA – As nossas intervenções realizaram-se em algumas esco-

las do concelho de Coimbra, em Águeda e outros concelhos limí-
trofes. Temos a percepção de que, sendo algo pontual, de quatro 
anos, tem pouco resultado. Claro que encontrámos resultados po-
sitivos e um grau de satisfação bastante significativo por parte dos 
técnicos, dos professores e dos alunos mas é, efectivamente, algo 
limitado. O que estamos a pensar fazer no futuro é, não só dar for-
mação aos alunos mas igualmente aos professores, com o intuito 
de estes últimos serem agentes formadores dos seus alunos. 
Creio que este tipo de capacitação potenciaria resultados mais 
abrangentes e esse será o nosso próximo passo.

Fala-se actualmente em trabalhadores do sexo… Qual a 
diferença entre o trabalhador do sexo e a prostituta?
PA – O termos trabalhador do sexo está hoje em dia na moda. 

Primeiro, porque é menos pejorativo mas também é mais abran-
gente do que o termo prostituta. Trabalhador do sexo pode ser 
uma prostituta, pode ser uma atendedora de telefonemas eróticos, 
pode ser uma actriz de filmes pornográficos, uma rapariga que 
unicamente dance numa boite…

O que têm a ver os consumos e as suas consequências 
com os trabalhadores do sexo?
PA – Existe uma parte, grande ou pequena, isso vai divergin-

do de indivíduos que se prostituem por causa dos seus consumos, 
para sustentar a sua capacidade financeira ou do parceiro com 
quem está envolvido. Daí que exista uma relação, em alguns as-
pectos, íntima. Essas pessoas estão mais expostas a um conjunto 
de riscos porque, como o consumo é o factor que as leva a prosti-
tuir-se e é o mais pungente nas suas vidas, se não têm capacida-
de económica para adquirirem a dose seguinte de droga, estarão 
provavelmente mais expostas a riscos porque se sujeitam a ir com 
clientes da forma que estes mais querem, ou seja, sem preserva-
tivo ou com pessoas com aspecto mais dúbio, o que também as 
pode expor mais facilmente a violência. Daí que trabalhar com as 
prostitutas que são ao mesmo tempo consumidoras é uma das 
premências da nossa intervenção.

O futuro tem que ser baseado, 
primeiro, nas pessoas que cá estão 

porque são elas que garantem 
a solidez disto; depois, como 

necessitamos de dinheiro, temos que 
perspectivar três coisas: recorrer aos 
fundos estatais do país, recorrer aos 

fundos comunitários do Portugal 2020 
e termos projectos internacionais, algo 

que estamos a começar a fazer.
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Como sobrevive uma instituição como a Existências, que 
intervém elegendo como alvo populações extremamente 
descriminadas e até ignoradas pelo poder, num período 
marcadamente de crise?
PA – Vai trabalhando de alguma forma e com algum apoio da 

DGS… por enquanto. Vamos ver se conseguimos manter durante 
os próximos tempos, uma vez que os projectos estão a acabar. 
Também com muito voluntariado por parte dos nossos técnicos e 
pessoas que colaboram connosco temos vindo a conseguir cons-
truir toda esta intervenção nesta base, entre a boa vontade das 
pessoas e algum dinheiro que vamos conseguindo obter da parte 
do Estado. Obviamente, isto está complicado. Os recursos são 
cada vez menores, as instituições são cada vez mais aguerridas 
na luta pelos recursos existentes e algumas que trabalhavam nes-
ta área até desapareceram neste período. O que se vê cada vez 
mais é o circunscrever estas instituições a territórios como Lisboa 
e Porto e o resto do país começa a ser um deserto porque não há 
capacidade de sobrevivência. Depois, temos uma dificuldade 
acrescida, uma vez que não temos aquela tradição anglo-saxóni-
ca em que a sociedade e as empresas suportam economicamen-
te, através de donativos, estas instituições.

A Existências é para continuar a existir ou não?
PA – É para existir… Que remédio temos nós senão existir! 

A Existência começou com um grupo de cinco amigos, já tinha algu-
ma intervenção de terreno em equipas de rua sobretudo na área de 
prevenção do VIH/Sida junto de consumidores de drogas e de prosti-
tutas. Trabalhávamos noutra organização, saímos descontentes e re-
solvemos lançar um projecto de investigação sobre o consumo de 

drogas. Aí, resolvemos criar uma instituição, a Existências. A primeira 
coisa que fizemos, que é para o que estamos vocacionados, foi ir 
para a rua ao encontro das populações que conhecíamos, os traba-
lhadores sexuais, os consumidores de drogas e os homens que fa-
ziam sexo com homens. Daí, fizemos um projecto, o Adão e Eva e, 
paulatinamente, fomos acrescentando um conjunto de actividades. 
Fizemos o projecto Domus destinados a trabalhadores do sexo em 
casas, fizemos o projecto Novellos, que intervém junto dos consumos 
em espaços de recriação nocturna e um conjunto de outros projectos, 
todos relacionados com esta área da educação sexual, do VIH/Sida e 
do consumo de drogas em vários contextos. A nossa forma de estar 
consiste sempre em irmos para a rua e estarmos com as pessoas 
onde elas executam os seus actos. O futuro tem que ser baseado, 
primeiro, nas pessoas que cá estão porque são elas que garantem a 
solidez disto; depois, como necessitamos de dinheiro, temos que 
perspectivar três coisas: recorrer aos fundos estatais do país, recor-
rer aos fundos comunitários do Portugal 2020 e termos projectos in-
ternacionais, algo que estamos a começar a fazer. Depois, temos o 
sonho de fazermos projectos sustentáveis e que possam, por si, fi-
nanciar a associação.

A nossa forma de estar consiste 
sempre em irmos para a rua e 

estarmos com as pessoas onde elas 
executam os seus actos.



Abuso de drogAs de 
recetA médicA  
La mayoría de las personas toman 
medicinas solamente por los motivos 
que los médicos las recetan. Pero se 
calcula que el 20 por ciento de las 
personas en los Estados Unidos ha consumido 
fármacos de receta médica con fines no médicos. 
Esto se conoce como abuso de medicamentos de 
receta médica. Constituye un problema creciente 
y serio.
Abusar de algunos fármacos con receta médica 
puede causarle una adicción. Se puede desarrol-
lar una adicción a:
– Analgésicos narcóticos
– Sedantes y tranquilizantes
– Estimulantes
Los especialistas no saben con exactitud por qué 
está en aumento este tipo de abuso de drogas. La 
disponibilidad de los fármacos probablemente sea 
una de las razones. Los médicos recetan más 
fármacos para más problemas de salud que nunca 
antes. Las farmacias en Internet facilitan la 
obtención de fármacos de receta médica sin una 
receta, inclusive para los jóvenes.

fonte: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/
prescriptiondrugabuse.html

FumAr y los jóvenes 

Aproximadamente 25 por ciento de los estudiantes de 
escuelas secundarias en los Estados Unidos fuma ci-
garrillos. Otro 8 por ciento consume tabaco que no se 
fuma. Fumar trae muchos riesgos de salud para todas 
las personas. Sin embargo, cuanto más joven se co-
mienza a fumar, más problemas puede causar. Por 
ejemplo: 
–  Las personas que empiezan a fumar antes de los 21 

años tienen mayor dificultad para dejarlo. 
–  Aproximadamente 30 por ciento de los fumadores jó-

venes continuarán fumando y morirán anticipadamen-
te por una enfermedad relacionada con el cigarrillo. 

–  Los adolescentes que fuman tienen más tendencia a 
consumir alcohol y drogas ilegales. 

–  Tienen mayor tendencia a las crisis de angustia, tras-
tornos de ansiedad y depresión. 

Los padres y otros adultos que trabajan con niños pue-
den ayudar al advertirles acerca de los riesgos de fumar. 
También pueden darles un buen ejemplo si no fuman.

 fonte: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/smokin-
gandyouth.html

Abuso de drogAs  
El abuso de drogas es un problema de salud 
pública serio que afecta a casi todas las comu-
nidades y familias de algún modo. Todos los 
años, el abuso de drogas produce alrededor de 
40 millones de enfermedades o lesiones gra-
ves en los Estados Unidos. Las drogas que for-
man parte del abuso incluyen Anfetaminas, Es-
teroides anabólicos, Drogas de club, Cocaína, 
Heroína, Inhalantes, Marihuana, Drogas rece-
tadas. 
El abuso de drogas también representa cierto 
papel en muchos problemas sociales importan-
tes, tales como conducir vehículos bajo los 
efectos de drogas, violencia, estrés y maltrato 
infantil. El abuso de drogas puede conducir a 
la pérdida del hogar, al crimen, faltar al trabajo 
y problemas para conservar un trabajo. 
Perjudica al feto y destruye familias. 
Existen diferentes tipos de tratamiento 
para el abuso de drogas. Pero el mejor, 
empieza con la prevención del abuso.

fonte: http://www.nlm.nih.gov/medline-
plus/spanish/drugabuse.html

Alcohol y menores de edAd 
Es posible beber legalmente y con seguridad, cuando se es mayor de 

21 años. Pero si tiene menos de 21 años, o si bebe demasiado a cual-
quier edad, el alcohol puede ser especialmente riesgoso. 

Muchos jóvenes comienzan a beber ya en la escuela intermedia, in-
cluso antes. Eso es peligroso. Los jóvenes que beben tienen más proba-
bilidades de ser víctimas de crímenes violentos y agresiones sexuales. 
Tienen más probabilidades de tener problemas serios en la escuela. Tam-
bién de estar involucrados en accidentes de tránsito relacionados con la 
bebida. Además, pueden desarrollar problemas con el alcohol en etapas 
posteriores de sus vidas. 

Los niños suelen co- menzar a beber para estar más “en 
onda” o encajar con sus pares. 
Los padres pueden hacer muchas 
cosas para ayudar a sus hijos a 
evitar los problemas con el al-

cohol. Si sospecha que su 
hijo tiene problemas con la 
bebida, busque ayuda. 

fonte: http://www.nlm.nih.
gov/medlineplus/spanish/

underagedrinking.html

em revista
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heroínA 
La heroína es una droga que 

proviene de la morfina, una sustan-
cia natural que se encuentra en el 
capullo de la amapola o adormide-
ra asiática. Generalmente, la heroí-
na se presenta como un polvo 
blanco o café. La heroína puede in-
yectarse, fumarse o inhalarse. El 
abuso de esta droga es un proble-
ma serio en los Estados Unidos. 
Los principales problemas de salud 
causados por la heroína incluyen 
abortos, infecciones cardíacas y 
muertes por sobredosis. Las perso-
nas que se inyectan la droga tam-
bién corren mayor riesgo de adqui-
rir enfermedades infecciosas, in-
cluso VIH/SIDA y hepatitis. 

El consumo habitual de la he-
roína puede conducir a su toleran-
cia. Eso significa que los usuarios 
necesitan más cantidad de la droga 
para obtener el mismo efecto. Las 
dosis altas generan con el tiempo 
una dependencia del cuerpo a la 
heroína. Si los usuarios adictos de-
jan de consumirla, tienen síntomas 
de abstinencia. Estos síntomas in-
cluyen agitación, dolores muscula-
res y óseos, diarrea, vómitos y epi-
sodios de frío.

fonte: http://www.nlm.nih.gov/
medlineplus/spanish/heroin.html

Abuso de sustAnciAs durAnte el 
embArAzo 

Cuando se está embarazada no es simplemente “comer por dos.” También respira y 
bebe por dos, de modo que es importante considerar cuidadosamente lo que se le da al 
bebé. Si fuma o consume alcohol o drogas, también lo hace el feto.

En primer lugar, no fume. Si fuma durante el embarazo la nicotina y las sustancias ge-
neradoras de cáncer se le pasan al bebé. Fumar también impide que el bebé reciba los 
nutrientes y aumenta el riesgo de nacimiento sin vida y nacimientos prematuros. No beba 
alcohol. No se conoce una cantidad de alcohol que sea sana para una mujer embarazada. 
El alcohol puede causar problemas físicos y de conducta para toda la vida en los niños, 
inclusive el síndrome de alcoholismo fetal. No consuma drogas ilegales. El consumo de 
drogas ilegales puede dar como resultado bebés con poco peso, defectos congénitos o 
síntomas de abstinencia después del nacimiento.

Si está embarazada y fuma o consume alcohol o drogas, busque ayuda. El médico 
puede recomendarle programas para ayudarla a dejar las sustancias. Usted y su bebé es-
tarán mejor sin ellas.

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/pregnancyandsubstanceabuse.html

mArihuAnA 
La marihuana es una mezcla triturada y seca de flo-

res, tallos, semillas y hojas de la planta de cáñamo 
Cannabis sativa. Las personas suelen fumarla como un 
cigarrillo o en una pipa. Es la droga ilegal de abuso más 
comúmnente consumida en los Estados Unidos.

El abuso de marihuana puede resultar en proble-
mas con la memoria, el aprendizaje y el comportamien-
to social. A largo plazo, puede conducir a problemas 
como el cáncer de pulmón y un aumento del riesgo de 
infecciones. Puede interferir con la familia, la escuela, 
el trabajo y otras actividades. 

Se están realizando estudios científicos para pro-
bar la seguridad y la utilidad de los componentes del 
cannabis en el tratamiento de algunos cuadros clínicos. 
En la actualidad, no se recomienda fumar marihuana 
para el tratamiento de ninguna enfermedad o afección. 

fonte: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/
marijuana.html

metAnFetAminA 
La metanfetamina es una droga estimulante muy adictiva. Puede fumarse, inyectarse, inhalar-

se o tomarse por vía oral. Se conoce en español con muchos nombres, tales como anfeta, meta y 
tiza, o en inglés como speed, meth y chalk. El clorhidrato de metanfetamina, la forma cristalina 
inhalada al fumar, se conoce en español como hielo, cristal o vidrio (ice, crystal, glass y tina en in-
glés).

La metanfetamina afecta el cerebro y puede crear sensaciones de placer, aumentar la energía 
y elevar el humor. Las personas que abusan pueden volverse adictas rápidamente y necesitar do-
sis más altas con mayor frecuencia. Los efectos adversos para la salud incluyen latidos cardíacos 
irregulares, aumento de la presión arterial y una variedad de problemas psicológicos. Los efectos 
a largo plazo pueden incluir trastornos mentales severos, pérdida de la memoria y problemas den-
tales severos. 

fonte: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/methamphetamine.html
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UCAD apresenta “contas” à sociedade civil:

A intervenção preventiva 
em 2014 na Madeira

A Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos 
Aditivos e Dependências (UCAD), entidade sob tutela da Secreta-
ria Regional dos Assuntos Sociais do Governo Regional da Madei-
ra, acaba de lançar o mais recente relatório subordinado à inter-
venção preventiva levado a cabo em 2014.

Num relance sobre os dados gerais relativos à intervenção 
desta unidade, dirigida por Nelson Carvalho, constata-se que um 
universo de 24.376 pessoas foram abrangidas no âmbito de dois 
programas escolares, o Atlante e o Preparando o meu Futuro, e 
ainda de algumas acções pontuais.

Em todo o território da Região Autónoma da Madeira, foram 
realizadas 467 acções, em contextos como o escolar (11 projec-
tos), comunitário (9), desportivo (2), familiar (1), laboral (1) e re-
creativo (1), em concelhos como Funchal, Câmara de Lobos, Ri-
beira Brava, Ponta do Sol, Calheta, Porto Moniz, São Vicente, 
Santana, Machico, Santa Cruz e Porto Santo.

Em 2014, foram assim dinamizados 25 projectos, promovidos 
pela UCAD e em articulação com os parceiros, nomeadamente: 

Contexto escolar – Programa Atlante, Programa Preparando o 
meu Futuro; os projectos PsicoAlerta, A vida são as nossas op-
ções – CEF´S, Diversão sem Riscos – Finalistas e Juntos na Es-
cola sem Drogas, Trapézio e, os projectos de educação pelos pa-
res na Escola Profissional Cristóvão Colombo, escola secundária 
Jaime Moniz: Prevenção e Saúde na escola Dr. Ângelo Augusto 
da Silva: Trapézio e o PEER na Escola Superior de Enfermagem 
S. José de Cluny. 

Contexto Comunitário – Canyoning, projecto Comunitário, Ser, 
Pensar e Prevenir, Energy4ife, Viver a Prevenção no Imaculado, 
Dia da Defesa Nacional, projevto formativo à PSP e CPCJ´s e, co-
municação social; 

Contexto Desportivo – Bike4Life (promovido pela Associação 
de ciclismo da Madeira); 

Contexto familiar – Mães prevenidas, filhos felizes e, Nazaré 
em Acção (promovido pela paróquia da Nazaré); 

Contexto laboral – Uma pausa para a Prevenção; 
Contexto recreativo – Orienta-te …sem Drogas.

Contexto comunitário
No âmbito das iniciativas dirigidas à população em geral, a 

UCAD deu continuidade à intervenção na comunicação social, à 
dinamização de um gabinete de apoio e aconselhamento à socie-
dade civil e à implementação de projectos e realização de acções 
de sensibilização/informação. Neste contexto comunitário, foram 
desenvolvidas 140 acções e 54 reuniões, abrangendo um total de 
6013 pessoas.

No âmbito da formação de técnicos no âmbito da prevenção 
das toxicodependências, foram abrangidos 120 professores, 27 
técnicos da área social, 159 oficiais e agentes da PSP, num total 
de 306 técnicos.

A UCAD desenvolveu ainda a formação Prevenir as toxicode-
pendências com as CPCJ´S, uma acção constituída por cinco ses-
sões a 27 técnicos da CPCJ da Ribeira Brava e duas sessões de 
sensibilização/informação a um grupo de 40 pais/encarregados de 
educação e a um grupo de 80 alunos do 5º ano da EBS da Calhe-
ta.

No que concerne à articulação com entidades públicas e pri-
vadas promotoras de programas de ocupação de tempos livres 
em períodos de férias escolares

4 Entidades concelhias, nomeadamente ADBRAVA, EBS da 
Ponta do Sol, Câmara Municipal de Câmara de Lobos e Centro 
Comunitário de São Martinho envolveram-se no âmbito do projec-
to comunitário. Foram igualmente realizadas 10 acções em espa-
ços indoor e outdoor, que abrangeram 107 crianças e jovens. 

O projecto “Viver a Prevenção no Imaculado” compreendeu 
um total de 26 acções (15 acções de sensibilização/informação + 
11 reuniões de planeamento e avaliação), que abrangeram 661 
pessoas.

No âmbito do Projecto Ser, Pensar e prevenir foi elaborado um 
diagnóstico de necessidades do Bairro da Nazaré. Em 2014 teve 
início a fase preparatória do projecto “Canyoning for youth”, tendo 
sido efectuadas reuniões com a empresa Paralelo 32.

O Projecto Energy4Life implicou a realização de três reuniões.
No domínio da Intervenção em contexto militar, particularmen-

te aquando das comemorações do Dia da Defesa Nacional, foram 
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realizadas 56 acções de sensibilização/ informação, de Setembro 
a Novembro de 2014, abrangendo um universo de 2891 jovens.

Em contexto comunitário, foram realizadas 194 intervenções, 
28 das quais correspondem a acções de sensibilização/informa-
ção.

No Estabelecimento Prisional do Funchal, foram realizadas 4 
acções de sensibilização, que abrangeram 53 indivíduos, com os 
seguintes temas: Álcool e tabaco, novas substâncias psicoactivas 
e mitos. 

Foram ainda desenvolvidas 84 acções de prevenção selectiva 
(grupos populacionais e/ou contextos específicos): 5 projectos de 
prevenção selectiva: Bike4Life, Mães prevenidas, filhos felizes, 
Energy4Life, CEF´S, Projecto Comunitário, que abrangeram 1017 
pessoas.

O Gabinete de Apoio e Aconselhamento (GIP) registou um to-
tal de 77 atendimentos, maioritariamente a indivíduos do sexo 
masculino, com idades compreendidas entre os 16 e os 23 anos. 
Foram encaminhadas 10 pessoas para Unidade de Tratamento de 
Toxicodependência, consulta do adolescente, consulta de psiquia-
tria, consulta médica e de psicologia dos centros de saúde.

Contexto escolar
Foram dinamizados 11 programas/projectos no contexto esco-

lar: Programa Atlante e Programa Preparando o meu Futuro; Pro-
jectos PsicoAlerta, A vida são as nossas opções – CEF´S, Diver-
são sem Riscos – Finalistas, Juntos na Escola sem Drogas e Tra-
pézio; Projectos de educação pelos pares na Escola Profissional 
Cristóvão Colombo, escola secundária Jaime Moniz: Prevenção e 
Saúde na escola Dr. Ângelo Augusto da Silva: Trapézio e o PEER 
na Escola Superior de Enfermagem S. José de Cluny. Um total de 
171 acções permitiu abranger 5428 pessoas, divididas entre ac-
ções de sensibilização/ informação em meio escolar, o Programa 
“Preparando o meu Futuro”, Projecto-piloto “Domicílios sem Fumo, 
implementado em 10 escolas de 1º ciclo da RAM, o Programa 
Atlante, dirigido a alunos que frequentam as escolas de 2º e 3º ci-
clo da RAM, o Projecto PsicoAlerta, o Projecto “Juntos na Escola 
Sem Drogas, o Projecto “ A vida são as nossas opções” – CEF e 
Projectos de prevenção pelos pares, implementados ao nível do 
ensino secundário e superior.

Contexto recreativo
Neste eixo, foram desenvolvidas oito acções do Projecto 

“Orienta-te sem Drogas”, que permitiram abranger 1072 pessoas.

Contexto desportivo
20 acções e 9 reuniões de planeamento e avaliação, que 

abrangeram um total de 1110 indivíduos, foram realizadas no âm-
bito da prevenção da toxicodependência em contexto desportivo. 
A 4 de Dezembro de 2014, celebrou-se a assinatura de um proto-
colo de colaboração entre o CAB e o IASAÚDE, IP-RAM, no âmbi-
to do qual foi realizada uma acção de sensibilização/informação 
que abrangeu um total de 20 pais/ encarregados de educação; No 
dia 14 de Março de 2014, celebrou-se um protocolo de colabora-
ção entre o Clube Desportivo Bartolomeu Perestrelo e o IASAÚ-
DE, IP-RAM, através da UCAD. No final de 2014, procedeu-se à 
avaliação final do projecto Bike4Life, que decorreu em parceria 
com a Associação de Ciclismo da Madeira, que é a entidade pro-
motora desta iniciativa.

Contexto familiar
Ao nível da intervenção em contexto familiar, têm sido realiza-

das acções com carácter pontual e acções integradas em projec-
tos: 24 acções de informação/ sensibilização e de formação; 2 
projectos de prevenção: Mães prevenidas, filhos felizes e, Nazaré 
em Acção (entidade promotora paróquia da Nazaré).

Contexto laboral
14 empresas regionais envolveram-se no Projecto Uma pausa 

para a Prevenção, no âmbito do qual foram realizadas 40 acções 
de sensibilização/informação e formação destinadas a 859 qua-
dros, chefias e trabalhadores de diferentes áreas profissionais.

O projecto compreendeu ainda uma acção formativa a três 
grupos de 42 alunos do CELF, que frequentam o curso de higiene 
e segurança no trabalho (do centro de emprego e dos cursos de 
cozinha e pastelaria).

Novas Substâncias Psicoactivas
Foram realizadas reuniões com parceiros do grupo intersecto-

rial e outras entidades públicas e privadas de âmbito concelhio e 
regional, com periodicidade semestral: realização de 3 reuniões 
com os parceiros do grupo intersectorial, que integra 14 entida-
des; participação num programa de rádio Antena 1; Convenção 
Regional das Dependências - comunicação; III Jornadas de Saú-
de Mental – comunicação. 

Paralelamente, foram desenvolvidas acções de informação e 
sensibilização no âmbito das novas substâncias psicoactivas: 15 
acções de sensibilização/ informação, que abrangeram 1043 indi-
víduos.

Cooperação
Neste âmbito, a UCAD assegurou relações de cooperação bi-

lateral com entidades públicas e privadas regionais, nacionais e 
internacionais, nomeadamente com o Serviço de Intervenção em 
Comportamentos Aditivos e Dependências (SICAD), o IREFREA, 
o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência 
(OEDT), a Inspecção Regional das Actividades Económicas 
(IRAE), os serviços sociais e de saúde locais, IPSS, PSP e PJ.

Informação, Investigação e Avaliação
Monitorizar o acesso à informação publicada no microsite do 

Serviço de Prevenção de Toxicodependência é um dos desígnios 
da UCAD. Em 2014, verificaram-se 1621 acessos ao microsite, 
entre Janeiro e Outubro de 2014. O microsite não esteve disponí-
vel para consulta nos meses de Novembro e Dezembro. Foram 
também realizados 2 Estágios académicos da escola profissional 
Atlântico e 2 Estágios profissionais na área de Serviço Social e na 
área de Psicologia, financiados pelo Instituto de Emprego da Ma-
deira, EPE.
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Safe & Sober:

“Alcohol interlocks” e a luta 
contra o álcool na condução 
- Uma abordagem Europeia

O European Transport Safety Council – ETSC, o Ministério 
da Administração Interna/Autoridade Nacional de Segu-
rança Rodoviária (ANSR) e a Prevenção Rodoviária Portu-
guesa (PRP) organizaram, no dia 22 de Abril, a Conferên-
cia “Safe & Sober - Alcohol interlocks e a luta contra o ál-
cool na condução”. O evento decorreu na Assembleia da 
República e resultou numa abordagem holística sobre o 
abuso do álcool nos transportes rodoviários.
Na conferência foram apresentadas medidas para com-
bater a condução sob o efeito do álcool, tais como o uso 
de “alcohol interlocks”, resultados de pesquisas e estudos 
de casos em estados membros da UE. A realização de 
uma mesa redonda possibilitou aos participantes a opor-
tunidade de discutirem com especialistas e de partilha-
rem experiências e sucessos sobre a utilização de “al-
cohol interlocks”.
Dependências marcou presença na conferência e entre-
vistou os presidentes da ETSC e da PRP.

José Manuel Trigoso, Presidente do Conselho de 
Direcção da PRP

Que grandes propósitos estão inerentes à realização des-
ta conferência?
José Manuel Trigoso (JMT) – Pretendemos discutir, uma 

vez mais, a problemática da condução sob a influência do ál-
cool e pensar e divulgar numa outra ferramenta que existe, está 
disponível, que está a ser testada e integrada nas estratégias 

de combate à condução sob a influência do álcool e à sinistrali-
dade a ela devida, que é o Alcohol interlock. Este instrumento 
pode ser utilizado a dois níveis, ambos preventivos: um na se-
quência da aplicação em veículos responsáveis por determina-
do tipo de transporte e outro para condutores que tenham co-
metido alguma infracção no âmbito da reabilitação e até para 
lhes permitir continuarem a conduzir, não lhes sendo pura e 
simplesmente retirada a licença. É importante ouvirmos algu-
mas experiências que estão a decorrer na Europa e pensarmos 
no assunto, dado que a utilização deste tipo de tecnologia, que 
até começou a ser utilizada fora da Europa, nomeadamente no 
Canadá, na Austrália e nalguns estados dos EUA, poderá ser 
muito importante, particularmente numa altura em que se está 
a pensar refazer a estratégia e melhorar continuamente as con-
dições de segurança rodoviária de todos nós.

Assistimos à apresentação de experiência realizada na 
Holanda que nos permitiu constatar que a adopção deste 
programa não é propriamente barata…
JMT – Não, de facto não é muito barata. O preço demonstrado 

no exemplo holandês é até claramente mais caro do que noutros 
países…

Quem deverá suportar os custos?
JMT – O infractor. Isso é absolutamente indiscutível. Não 

pode ser a sociedade a suportar os custos de quem comete a 
infracção. Em nenhum país acontece isso. Normalmente, como 
observámos no caso sueco ou como sucede no Canadá, há um 
contrato com um fee mensal que ronda os 150 euros. Este cus-
to não corresponde apenas à utilização do equipamento mas 
igualmente a todo o acompanhamento que deve ser feito e que 
inclui formação, aconselhamento, discussão de grupo, motiva-
ção, tratamento de informação… No fundo, trata-se de um tra-
tamento.

A adopção deste tipo de programas parece pressupor 
uma discussão trans-ministerial… Cruzam-se domínios 
como a administração interna, justiça, saúde… Como 
porá estas tutelas todas a discutir e avaliar?
JMT – Este é um primeiro passo… Temos pessoas ligadas ao 

SICAD, à GNR, à ANSR, ao IMT… Só aqui já estão quatro minis-
térios…

Acredita na adopção deste dispositivo em Portugal, no fu-
turo?
JMT – Não tenho dúvida nenhuma de que será aplicado. 

Quando é que não sei…
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Antonio Avenoso, Director Executivo da European 
Transport Safety Council

O que é, concretamente, esta European Transport Safety 
Council?
Antonio Avenoso (AA) – A European Transport Safety Coun-

cil é uma organização independente, uma ONG sem fins lucrati-
vos com sede em Bruxelas dedicada a promover a segurança ro-
doviária e a reduzir o número de mortes e lesões em transportes 
na Europa. Fundada em 1993, a ETSC fornece uma fonte impar-
cial de consultoria especializada em assuntos de segurança dos 
transportes para a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e 
os Estados-Membros, mantendo a sua independência através de 
financiamento a partir de uma variedade de fontes, incluindo assi-
naturas de adesão, a Comissão Europeia e do apoio público e do 
sector privado para várias actividades. Estamos focados em todos 
os factores que poderão influenciar a segurança na estrada, des-
de os veículos às infra-estruturas, passando pelo comportamento 
humano. E quando falamos em comportamento humano, conside-
ramos por exemplo a velocidade ou o uso de equipamento de pro-
tecção adequado mas igualmente a luta contra as adições de ál-
cool e outras drogas associadas à condução, bem como medica-
mentos de prescrição que também poderão ter a sua influência.

Que importância assume, no seu entender, a assunção de 
práticas baseadas em evidência neste domínio da segu-
rança rodoviária?
AA – Esse é, para nós, o ponto de partida. A ETSC é uma or-

ganização baseada na evidência científica e não promovemos 
nada que não tenha sido previamente aprovado pela ciência e in-
vestigação. Isso é para nós fundamental. Se as medidas adopta-

das forem orientadas por uma percepção do que será a opinião 
pública ou por emoções nunca conduzirão a bons resultados. Há 
que assegurar que tudo o que fazemos neste domínio é sustenta-
do pela ciência.

Como avalia este dispositivo, o Alcohol interlock?
AA – Os Alcohol interlocks demonstraram ser extremamente 

eficazes no que concerne à prevenção da reincidência mas há 
que ter a noção de que são apenas uma parte da solução. Quan-
do se trata de combater a condução sob a influência do consumo 
de álcool, devemos conjugar várias medidas como um baixo limite 
de alcoolemia, os tradicionais cumprimentos legais, campanhas e 
consciencialização e… podemos usar a tecnologia. Não por si 
própria e isolada mas conjugada com outras medidas. O Alcohol 
interlock pode ajudar alguém que tem problemas de abuso ou de-
pendência mas exige que, em simultâneo, seja providenciada as-
sistência e tratamento. Sob pena de, quando o dispositivo for reti-
rado do veículo e finalizado o programa, o condutor volte a ter o 
mesmo problema. Uma abordagem holística é a mais adequada.

Em que medida será esta temática da condução sob o 
efeito do álcool verdadeiramente uma prioridade para os 
governos europeus?
AA – Tem que ser uma prioridade porque, actualmente, junta-

mente com o excesso de velocidade, a condução sob o efeito do 
álcool é o factor mais associado à morte nas estradas. Temos que 
fazer algo em relação a isso. As coisas têm vindo a melhorar e, 
comparativamente ao passado, temos vindo a observar uma me-
nor aceitação social relativamente à condução sob o efeito do ál-
cool mas a verdade é que, entre 20 e 25 por cento das mortes nas 
estradas continuam a ter como causa o consumo de álcool. É ver-
dade que precisamos da ajuda dos governos europeus. A come-
çar pela adopção comum de taxas de alcoolemia muito baixas, 
pela partilha de boas práticas, nomeadamente ao nível da lei, por 
uma ajuda no desenvolvimento dos Alcohol interlocks, pela disse-
minação de boas práticas, programas e guidelines destinadas a 
condutores reincidentes.
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Cases considera programa CoopJovem um sucesso:

Economia social: das pessoas 
para as pessoas

A Cases - Cooperativa António Sérgio para a Economia So-
cial  e as CCDR do Alentejo, do Centro e do Norte, promove-
ram, nos dias 7, 8 e 9 de Abril, três seminários regionais do 
CoopJovem, em Évora, Coimbra e no Porto. A medida Coop-
Jovem constitui-se como uma das medidas do Plano Nacio-
nal de Implementação de uma Garantia para a Juventude e 
resulta num programa de apoio ao empreendedorismo coo-
perativo, destinado a apoiar os jovens na criação de coope-
rativas, como forma de desenvolvimento de uma cultura soli-
dária e de cooperação, facilitando a criação do seu próprio 
emprego e a definição do seu trajecto de vida.
Dependências marcou presença no seminário realizado no 
Porto e entrevistou Carla Pinto Vice-Presidente da Cases.

Que dimensão e impacto poderá ser atribuído a esta pri-
meira fase do programa CoopJovem?
Carla Pinto (CP) – Como apresentei hoje, aqui, foi muito além 

das nossas expectativas. Candidataram-se ao programa 1006 jo-
vens e, após uma selecção, cerca de 700 usufruíram do mesmo. 
Neste momento, estamos já a preparar um novo CoopJovem, en-
globado no âmbito do IEJ, a Iniciativa Emprego Jovem, que pre-
tendemos operacionalizar ainda este ano.

Que regiões captaram o maior número de empreendedo-
res?
CP – O Norte destaca-se, sem dúvida, nos resultados finais 

do programa, no que concerne ao número de projectos e de bol-
seiros. Neste momento, temos igualmente um número superior de 
cooperativas criadas no Norte. No entanto, há que salientar que a 
dotação orçamental também era superior nesta região.

Que áreas de intervenção se destacaram?
CP – As áreas de intervenção maioritárias dos projectos coo-

perativos que actuaram no âmbito do CoopJovem foram a agricul-
tura, serviços e turismo. Depois, existe uma panóplia de outras 
áreas de intervenção com menor expressão do que estas três.

Que importância assumem as comissões de coordenação 
regional?
CP – As comissões de coordenação regional são funda-

mentais para o desenvolvimento das regiões e da economia na-
cional e para levar a cabo programas de empreendedorismo e 
de outros tipos que permitam, efectivamente, desenvolver o 
nosso país. As CCDR sabem exactamente quais são as neces-
sidades específicas de cada uma das regiões em que estão im-
plementadas e, como tal, saberão o que é necessário para res-
ponder às necessidades das populações. Parecem-me funda-
mentais para levar a cabo programas e acções que visem o de-
senvolvimento da nossa economia e sociedade. Tivemos jovens 
que singraram em períodos de crise. E também pudemos cons-
tatar que houve um investimento muito significativo no sector 
da economia social, o que revela que os agentes políticos esti-
veram muito focados ao longo destes anos e que perceberam 
que este é um sector que dá respostas fundamentais em tem-
pos de crise. Se não fosse o sector da economia social, estaría-
mos certamente numa situação muito pior do que aquela em 
que nos encontramos hoje. Felizmente, estamos a sair de uma 
fase de crise, atravessamos um processo em que nos vamos 
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erguendo de uma situação difícil e o papel dos agentes deciso-
res, das CCDR e das diferentes entidades da economia social, 
foi fundamental neste caminho.  

Em Portugal, conforme referiu na sua apresentação, con-
tabilizam-se mais de 55 mil entidades da economia social, 
227 mil trabalhadores jovens… mas parece que o poder 
político sempre ignorou estes indicadores…
CP – O que temos assistido – e a Cases substancia esta mu-

dança de paradigma – é que o poder político tem dado uma impor-
tância acrescida à economia social. A Cases é uma cooperativa de 
interesse público, que agrega o Estado e as entidades de cúpula 
da economia social. O que podemos constatar é que passámos de 
um Estado tutela a um Estado parceiro, próximo do sector da eco-
nomia social e que vê nesta uma solução para desenvolver a eco-
nomia e o país porque percebe exactamente as vantagens que o 
sector encerra. É um sector que está onde é necessário, que dá 
resposta às necessidades das populações e que faz parte do nos-
so dia-a-dia. Não posso dizer que este sector é ignorado. Este 
sector tem sido realçado por todos os agentes políticos e deciso-
res. E estou muito optimista porque, efectivamente, este novo 

quadro comunitário contempla de forma inequívoca este sector e 
está muito focado no seu desenvolvimento. Basta constatar que 
temos um programa operacional dirigido à inclusão social e ao 
emprego, algo que não acontecia até agora. E os investimentos 
que têm sido feitos neste sector são muito amplos. Em suma, o 
sector tem sido foco de atenção do Ministério da Solidariedade, 
Emprego e Segurança Social e de todos os decisores públicos. 

Como consegue a Cases gerir um sector tão amplo e di-
versificado, onde “cabem” cooperativas de diversos sec-
tores de actividade, que empregam desde 3 a centenas de 
trabalhadores?
CP – É um desafio… Existem valores basilares na economia 

social, como a solidariedade, a cooperação ou a subsidiarieda-
de… Enquanto dirigente de uma estrutura que agrega Estado e 
estruturas de cúpula, acredito vivamente na economia social e o 
que me compete é difundir os seus valores, promovê-los e tentar 
fazer com que os mesmos sejam cumpridos. E acredito igualmen-
te na criação de sinergias entre as diferentes entidades. E é tam-
bém esse o trabalho que a Cases tem em mãos: promover siner-
gias entre as diferentes entidades, desenvolver o sector da econo-
mia social, criar medidas de apoio e estar muito presente no dia-a-
dia de cada um dos cidadãos que usufruem do sector da economia 
social e das suas actividades. Sobretudo, colocando à mesma 
mesa Estado e as grandes organizações de cúpula da economia 
social para debater os diferentes temas e a evolução do sector. É 
o que temos feito. O sector tem muito por onde crescer, neste mo-
mento representa 5,5% do emprego nacional e 2,8% do valor 
acrescentado bruto, em termos europeus o peso do emprego re-
munerado na economia social no emprego global ronda os 7,5%... 
temos muito por onde crescer. É uma solução para os jovens e 
para a criação de emprego porque estas entidades não se deslo-
calizam, porque dão resposta a necessidades específicas. É um 
setor das pessoas para as pessoas.



O Instituto da Universidade de Lisboa (ISCTE–IUL) e o 
EMCDDA juntam-se de novo este Verão para organizar o 
quarto European Drugs Summer School (EDSS) sob o tema 
‘Illicit drugs in Europe: demand, supply and public policies’ 
que conta também com o apoio do National Institute on Drug 
Abuse (NIDA).

Durante as duas semanas do curso, serão abordados vários 
temas como “O problema do consumo de droga na Europa”, 
“Oferta de droga na Europa”, “Detetar novas drogas”, 
“Alargar a área de ação: comportamentos aditivos e depen-
dências”, “Politica internacional na área da droga” e “Boas 
práticas levam a boas decisões”.

O curso terá lugar em Lisboa entre os dias 29 de Junho e 10 
de Julho. As inscrições abriram no dia 15 de Janeiro de 2015 
e terminam a 15 de Junho de 2015. Durante a primeira fase 
de inscrições, que terminou a 15 de Março, já se tinham 
registado mais de 25 alunos com perfis académicos e 
profissionais distintos e oriundos de vários países como 
EUA, Gana, India entre outros.

O público-alvo da EDSS são estudantes universitários, 
investigadores, profissionais e técnicos superiores interessa-
dos em trabalhar na área das drogas. As últimas edições da 
EDSS juntaram estudantes de cerca de 15 países dos 
Estados-Membros bem como representantes da Ásia e 
América Latina.

A experiência dos anos anteriores demonstra que, de ano 
para ano, este é um curso cada vez mais valorizado e mais 
procurado por quem quer aprofundar os seus conhecimen-
tos na área.
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